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Piektdiena, 2017. gada 15. decembris

Mērsraga novada Domes
priekšsēdētājs sveic svētkos!
Nemanot, vēja spārniem, ir atkal paskrējis gads un

Brīnums, brīnums,
Ziemassvētku brīnums
Ienāca istabā mierīgs un balts.

21.DECEMBRĪ plkst.18.00

pienācis Ziemassvētku laiks. Šis ir laiks, kad mēs nedaudz piestājam straujajā dzīves skrējienā un atskatāmies
uz gada laikā paveikto, analizējam kļūdas un nospraužam mērķus jaunajam gadam. Šajā laikā cilvēki parasti
kļūst nedaudz laipnāki, izpalīdzīgāki, labsirdīgāki un
dāsnāki. Bieži esmu domājis, kāpēc daudzi cilvēki tādi
nevarētu būt arī ikdienā? Es novēlu mums visiem sirds siltuma, labestības un mīļuma pilnu šo gada nogales laiku, lai varētu ieiet Jaunajā gadā ar jaunām cerībām un
jauniem sapņiem, kuri jums noteikti piepildīsies, ja vien
mērķtiecīgi centīsieties viņus īstenot.

Mērsraga vidusskolas

Tautas namā

Roberts Šiliņš

30.decembrī 15.00

Redaktores sleja

svētku pasākums.

Nezinu, kā tas nākas, ka vēl
viens gads jau tuvojas izskaņai.
Šis ir bijis dažādiem notikumiem piepildīts gads. Tomēr
nekas jau nebeidzas, mums vēl
Nākamais
priekšā daudzi mirkļi un noti„Mērsraga Avīzes”
kumi gan vēl atlikušajās decemnumurs iznāks
bra dienās, gan arī nākamajā
gadā un nākamajos gados. Ne12. janvārī.
apstāties, tikai doties uz priektīt līdz
Materiālus var iesū
šu! Apsveikumu gribu sākt
9. janvārim!
ar Imanta Ziedoņa vārdiem:
„Ziemassvētki ir cilvēku iekšēPaldies!
jās gaismas svētki. Mēs gaidām
mirdzumu no iekšienes! No sevis, no tā, kas sevī. Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un laukumos – egles, pasaules mirdzums televizorā žilbinās
acis, tad ziniet un apzinieties, ka tie ir tikai mazi ārēji atspīdumi no tās nebeidzami
milzīgās gaismas, kas mūsos jau ir, mūsos pašos no sākumu sākumiem.” No sirds
vēlu Jums gaišus,siltus un priecīgus Ziemassvētkus! Lai Jaunajā gadā piepildās visi
Jūsu labie sapņi, kas kamolā tīti, mīlēti un loloti!

Zināšanai!

Ar skaistām melodijām-

Līdzi ņemsim groziņu!Loterija!

Informācija!
Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvas
saieta namu 27. decembrī plkst. 12.00.
2017. gada 29. decembrī pašvaldības kase strādās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00.

Uzmanību, uzmanību!

2018. gada 3. janvārī plkst. 13.00 Mērsraga
Tautas namā Jaungada balle senioriem.
Līdzi ņemt kārumu groziņu, labu garastāvokli un
dejotprieku. Dalības maksa 2,00 euro. Par dalību paziņot līdz 2018. gada 5. janvārim – Vijai (26642416)
vai Ārijai (29115739).

Dziesma un lūgšana ir nesusi latviešu tautu cauri
baltiem un nebaltiem laikiem uz brīvu un neatkarīgu
Latvijas valsti. Sagaidīsim mūsu Latvijas lielo simtgades jubileju ar dziesmu un lūgšanu Latvijas dievnamos. Degsim Gaismu Latvijai ar dziesmu, mūziku un
pasacīto vārdu. (J. Klotiņš)
Mērsraga ev. lut. baznīcā koncerts – lūgšana
„Gaismas iedvesmotas”.
Piedalās: mācītājs – Māris Ķirsons, soprāns –
Baiba Veismane-Rezonga, akustiskā ģitāra – Egita
Ķīviča, vijole – Aija Barovska. Esiet mīļi gaidīti!
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Domes sēdē
Mērsraga novada domes
21. novembra sēdē nolemts:
1. Apstiprināt noteikumus „Mērsraga novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra klientu apkalpošanas noteikumi”.
2. Atbrīvot Viju Klēveri no Mērsraga novada Domes deputāta pienākumu
pildīšanas.
3. Apstiprināt saistošos noteikumus „Mērsraga novada teritorijas un
nekustamo īpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības
noteikumi”.
4. Noteikt lietošanas mērķus ostas
teritorijā ietilpstošajai zemes vienībai.
5. Par Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisijas locekli
iecelt Diānu Rubeni.
6. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Silmaļi”, kopējā platība 5,3 ha, atdalot zemes vienību 0,8 ha platībā.
7. Apstiprināt Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju.
8. Nodot bezatlīdzības lietošanā uz
7 gadiem zemes gabalu 0,2 ha platībā
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0845, kas atrodas Skolas
ielā 8, Mērsrags, Mērsraga novads,
biedrībai „Izglītībai Mērsragā”.
9. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Upesgrīvas Upītes, esošo zemes
vienību „Upītes”, Upesgrīva, Mērsraga
novads.
10. Noteikt 2 lietošanas mērķus nekustamajam īpašumam Priežu iela 23
(„Apses”), Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra numurs 8878 003 0024:
0,25 ha platībā Individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme, 0,7349 ha platībā
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
11. Noteikt lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam Bākas iela 38 („Lejasloģi”), Mērsraga novads, kadastra
numurs 8878 003 0759:1,00 ha platībā
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
12. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Vēju
iela 17”, Mērsrags, Mērsraga novads.
13. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu „Aprīkojuma iegāde
Mērsraga novada Tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai” Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rīcības programmas ELFLA
3 rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai”
ietvaros.
14. Grozīt 2017. gada 15. augusta
Domes sēdes lēmumu „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projektam
„Mērsraga novada brīvdabas estrādes
„Jēgerleja” pārbūve”
15. Piešķirt līdzfinansējumu biedrības „Izglītībai Mērsragā” izstrādātajam projektam „Jauniešu āra aktivitāšu veicināšana Mērsraga novadā”
1910,00 euro apmērā.
16. Piešķirt nepieciešamo līdzfinansējuma apmēru Mērsraga Invalīdu
atbalsta centra projekta realizācijai –
1997,00 euro.
17. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīda kārtībā no 1 juridiskas personas.
18. Apstiprināt saistošos noteikumus „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Mērsraga novadā”.
19. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Mērsraga novadā”.
Plašāka informācija www.mersrags.lv,
sadaļā „domes sēžu protokoli”.
Sekretāre M. Brāle

Līdz nākamā gada 16. janvārim pieņem pieteikumus uzņemšanai
LIAA Talsu biznesa inkubatorā
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) Talsu biznesa inkubators informē, ka nākamā kārta
komersantu uzņemšanai inkubatorā
norisināsies 2018. gada 30. janvārī. Pieteikumi iesniedzami LIAA Talsu biznesa inkubatorā klātienē, vai elektroniski
parakstīti pa e-pastu liaa@liaa.gov.lv,
līdz 2018. gada 16. janvārim.
Biznesa inkubatorā var iestāties komersanti, kas ir jaunāki par 3 gadiem,
kā arī fiziskas personas ar biznesa ideju.
Fiziskām personām inkubatorā ir paredzēta pirmsinkubācijas programma –
konsultācijas, apmācības, strādāšana
koprades telpā. Sīkāka informācija par
inkubatoros pieejamo atbalstu ir atrodama www.liaa.gov.lv, sadaļā „Biznesa
ABC” – „Biznesa inkubatori”.
Granta pieprasīšanas un piešķiršanas process ir tapis pavisam vienkāršs
un ērts. 2017. gada novembrī ir stāju-

šās spēkā izmaiņas inkubatoru programmā, kas skar grantu finansējuma
piešķiršanas kārtību un noteikumus.
Jau šobrīd uz 50% līdzfinansējumu dažādiem pakalpojumiem granta veidā
var pretendēt jebkurš komersants, kas
ir iestājies inkubatorā. Dalībniekam ir
jāpamato pakalpojuma nepieciešamība, jāveic izpēte un jāpārliecinās, ka
viņa izvēlētais pakalpojuma sniedzējs
prasa tirgus cenai atbilstošu cenu par
savu pakalpojumu. Tad jāiesniedz
granta pieteikums inkubatorā, jāsagaida apstiprinājums, pēc tā pakalpojums
jāiepērk un jāapmaksā. Apmaksas dokuments jāiesniedz inkubatoram ar lūgumu 50% no tā atlīdzināt.
LIAA biznesa inkubators Talsos
darbojas jau vienu pilnu gadu. Šī gada
laikā Talsu biznesa inkubatorā ir uzņemti 26 dalībnieki, no kuriem 20 –
pirmsinkubācijā, un 6 (komersanti) –

inkubācijā. Lielākā daļa inkubatora
dalībnieku ideju pārstāv pakalpojumu
sfēru. No 26 inkubatora dalībniekiem
10 nodarbojas vai plāno nodarboties
ar dažāda veida ražošanu, un 3 dalībnieki pārstāv dzīvesstila uzņēmumu
idejas.
Visā Latvijā ir 15 LIAA biznesa inkubatoru, kas visi jau darbojas 1 gadu.
Šī gada laikā visā Latvijā ir saņemti
vairāk nekā 600 pieteikumi dalībai biznesa inkubatoros, un noslēgto pirmsinkubācijas un inkubācijas līgumu skaits
šobrīd jau ir nepilni 500.
LIAA Talsu biznesa inkubatora atbalsts ir pieejams Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu uzņēmējiem
un uzņēmējdarbības uzsācējiem.
Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu
komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komer-

santus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai
un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem
par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu
līdzfinansējumu.
LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta „Reģionālie biznesa
inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.
Talsu biznesa inkubatora vadītāja
Dagmāra Dreiškena
Biznesa inkubatoru departaments
Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra
Kalna iela 4, Talsi
(Baložu pasta māja)
Tālrunis: +371 62400904
Mob. tālrunis +371 28659444
e-pasts:
dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv

Mērsraga vidusskolas kausa izcīņa Dzidras Baumas personālizstāde
dambretē!
„Latvijai 100” Mērsraga Tautas namā

16. novembrī Latvijas patriotiskās
nedēļas ietvaros Mērsraga vidusskolas
telpās norisinājās Mērsraga vidusskolas kausa izcīņa dambretē. Dambretes
turnīrs notika sadarbībā ar Latvijas
dambretes attīstības biedrības valdes
priekšsēdētāju Vitautu Budreiku.
Jaunie dambretisti sacentās trīs grupās, un sacensībās pavisam piedalījās
90 dalībnieki. Pēc sešu kārtu izspēles
sākumskolas grupā pie pirmajām trīs
vietām meiteņu konkurencē tika Andžela Dakstiņa, Viktorija Frīdenberga,
Marta Krūze, bet zēnu konkurencē
Kristiāns Guntars Dakstiņš, Roberts
Dižpēteris un Leo Adamovičs.
Pamatskolas grupā pirmās trīs vietas meiteņu konkurencē izcīnīja Keita
Barovska, Sigita Mitenberga un Denīze
Krauča, bet starp zēniem pirmajās trīs

vietās Kaspars Grīnbergs-Zaļkalns, Artis Kaļiņičenko un Miks Šarovs.
Vidusskolas grupā godalgotās vietas
saņēma Lūcija Lusija Aukmane, Marta
Beatrise Kukle, kā arī Edvards Frīdenbergs, Dāvis Arbidāns un Edgars Erķis.
Paldies visām skolotājām, kas palīdzēja turnīra organizēšanā.
Vitauts Budreika ar izlozes palīdzību desmit bērniem dāvināja dambretes
komplektus, lai ikdienā būtu iespēja
dambretes prasmes attīstīt vēl labāk.
Visu dalībnieku vārdā sakām paldies Vitautam par augsta līmeņa turnīra organizēšanu Mērsraga vidusskolā,
gaidīsim ciemos arī nākamajā gadā!
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

No šā gada 7. decembra līdz
2018. gada 10. janvārim Mērsraga Tautas
namā aplūkojama gleznotājas Dzidras
Baumas personālizstāde – „Latvijai 100”.
Bauma mākslas izglītību sākusi apgūt pie Jāņa Skuča Rīgas Pionieru pils
mākslas studijā, tad vienu gadu mācījusies Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas
vidusskolā un vēlāk Latvijas Mākslas
akadēmijā kā brīvklausītāja, bet ar diplomdarbu „Latvijas padomju mākslinieku savienības vēsture (1940–1958)” beigusi LU Vēstures un filozofijas fakultāti
(1966). Latvijas Mākslinieku savienības
biedre viņa ir kopš 1970. gada, kur aktīvi darbojusies gan valdē, gan revīzijas
komisijā, gan arodkomitejā, gan bērnu
estētiskās audzināšanas komitejā.

Māksliniece aktīvi piedalījusies izstādēs un eksponējusi gleznas akrila
tehnikā. It īpaši jāakcentē viņas meistarība akvareļa tehnikas pārzināšanā,
kuru viņa ir attīstījusi, un uzstādot arvien jaunus, gleznieciski pārdomātus
uzdevumus, sasniegusi savu māksliniecisko izteiksmi.
Izstādes darbi ir veltījums Latvijas
simtgadei, un tajos iemūžināti interesantā izteiksmes veidā gan Latvijas
pirmais prezidents Jānis Čakste, gan
rakstniece Anna Brigadere, gan Knuts
Skujenieks, gan daudzi citi Latvijas vēsturei, kultūrai un attīstībai nozīmīgi tēli.
Gaidām ciemos Mērsraga Tautas namā,
Lielajā ielā 25!
Inga Dzērve

Pārejas posms – atkritumu apsaimniekotāja maiņa
Informējam iedzīvotājus, ka, sākot ar 2018. gada 27. martu,
pašvaldības noslēgtais līgums ar „Eco Baltia VIDE”, par sadzīves
atkritumu izvešanu, beigsies.
Meklējot risinājumus turpmākajām darbībām, Mērsraga novada Dome pieņēma lēmumu, ka atkritumu apsaimniekošana
turpmāk (sākot ar 2018. gada 29. martu) tiks uzticēta pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībai „Piejūra””. Līgums ar jauno apsaimniekotāju ir noslēgts
uz septiņiem gadiem.
Sākot ar janvāra mēnesi, iedzīvotāji tiks aicināti noslēgt līgumus ar jauno atkritumu apsaimniekotāju. Plašāka informācija
par līgumu slēgšanu tiks izziņota.
Vēršam uzmanību, ka līdz šim laikam iedzīvotājiem jānokārto visi maksājumi un saistības ar līdzšinējo atkritumu apsaimniekotāju „Eco Baltia vide”.
SIA „AAS „Piejūra”” ir kapitālsabiedrība, kuras daļas pieder
deviņām pašvaldībām – Jūrmalas pilsētai, Engures, Kandavas,
Tukuma, Jaunpils, Rojas, Talsu, Dundagas, Mērsraga novadam.
Uzņēmums nodibināts 2001. gada 2. janvārī, tā mērķis – realizēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas Piejūras atkritumu
apsaimniekošanas reģionā.
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APSVEIKUMI SVETKOS!
Viens zelta stars no zvaigžņu sieta
Mums katram tieši sirdī krīt,
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt.

Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu, augstu.
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Tad jau ziema neliksies spīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.
(M. Bārbale)

Priecīgus un gaišām domām
bagātus Ziemassvētkus!
Jaunā gadā vēlam visiem iedzīvotājiem
labu veselību, saticību, dzīves sparu
un neapmaldīties steidzīgajā šodienā!

Īsvēstis

Jaunais gads, jaunas idejas
Darbi un cerības...
Lai Jaunais gads piepilda tās!

Gaišus, klusus Ziemassvētkus!
Labām domām un labiem darbiem
bagātu Jauno 2018. gadu visiem mūsu
Mērsraga Invalīdu atbalsta centra
biedriem un sadarbības partneriem!

Deju kopa „Silva” meitenes

Lai katrā mājā ienāk
Ziemassvētku brīnums!
Lai gaišas domas, spožas atziņas
un gaidīti panākumi piepilda
Jauno 2018. gadu!
Bibliotēkas kolektīvs

Ielieciet siltumu, laimi un prieku
dvēselē, jo pasaule ir tieši tik gaiša un laimīga,
cik laimīgu un gaišu mēs to mākam ieraudzīt
un citiem parādīt!

Cienījamie Mērsraga
novada iedzīvotāji!
Gaišus un klusus Ziemassvētkus, laimi,
veselību, gaišas domas Jaunajā gadā!

Ziemassvētki nenāk no noplēstas kalendāra lapiņas,
bet no sirsniņas nāk – jau tad, kad krīt pirmais
sniedziņš,
jau tad, kad pārsliņas viz –
baltas, baltas top domas, balta, balta top sirds.
Ziemassvētki nenāk no kalendāra lapiņas,
Ziemassvētki nāk tad, kad tu man pasaki kaut ko
labu,kad es tev izdaru kaut ko labu, – tad
Ziemassvētki ir klāt.
(Maija Laukmane)

Baltus un miera pilnus Ziemassvētkus.
Veiksmi, izturību un veselību
Jums visiem 2018. gadā!

…tvert
tīrā sniega nokrišanas
mirkli, kad katrai pārslai spārnos mirgo prieks.
Tvert labo dienu, stundu,
mirkli sīkāko,
kas saprast liek,
lūk, tādēļ vien ir dzīvot vērts.
O. Vācietis

Ir laiks...salikt pagātni pa plauktiņiem...
sakārtot domas,
nosvērt labo un slikto, nomazgāt spārnus...
Apzāģēt spīta radziņus, satikties ar sirdsapziņu,
piezvanīt dvēselei un apjautāties kā klājas...
pārbrist nevaļas grāvjus un padzert tēju ar
nokavētiem saullēktiem
un ieskatīties patiesībai acīs,
izsolē pārdot grēkus...
un mīlēt kā nekad!

Priecīgus un gaišām domām
piepildītus Ziemassvētkus !
Lai patīkamiem notikumiem bagāts
Jaunais gads!
Mūzikas un mākslas skolas radošais kolektīvs

Lai gaišs un mierīgs
Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
Veiksmīgu, radošām idejām
piepildītu 2018. gadu!
Lai svētku mirdzumā dzimst ticība,
cerība, mīlestība jauniem darbiem
un sapņiem!
Mērsraga vidusskolas kolektīvs

Mērsraga novada Sociālais dienests un
Mērsraga novada bāriņtiesa

Pensionāru apvienības
„Kaija” padome

Dārtā svētku egle spoži mirdz, Ziemassvētku Labdarības koncerts
visiem bērniem līksma sirds „Krāsaini sapņi”

Lielās egles iedegšanas svētki allaž
bijuši ļoti gaidīti gan lieliem, gan maziem Dārtas darboņiem. Un tā, 8. decembra rīta cēlienā, bija pienācis tas
sengaidītais brīdis, kad tiks izgaismota
mūsu izlolotā svētku princese – egle.
Un tas, kādi notikumi risināsies šī
pasākuma ietvarā, allaž ir bijis noslēpums. Šoreiz stāstā tika ievīts un apspēlēts Margaritas Stārastes „Ziemas
pasakas” motīvs, kuru izspēlēja trīs tēli:
egļu rūķis Zaļcepuris, piparkūka Lielais Kraukšķis un vārna Ķērce. Kā jau
dzīvē tas gadās, arī šoreiz stāstā ievijās
gan pozitīvi tēli, gan arī kādi neparasti
atgadījumi, pārpratumi un notikumi.
Jau nedēļas sākumā, Rūķis bija
iegriezies bērnudārzā un atstājis vēstuli, kurā Ziemassvētku vecītis bija
pastāstījis par savu mītnes zemi – Lapzemi. Viņš aicināja bērnus kopā ar audzinātāju nedēļas laikā uzrakstīt vēstulīti, kuru egles iedegšanas pasākumā
būs iespēja nogādāt adresātam. Tā tas
arī notika. Protams, neiztika bez dažā-

diem starpgadījumiem: Lielā Kraukšķa
pārliekā ziņkārība bija viņu iesviedusi
tādā piedzīvojumu karuselī, ka gandrīz
nokavēja pasākuma galveno brīdi – egles iedegšanu, bet vārna Ķērce bija vaininiece dažiem ne visai glaimojošiem
atgadījumiem: maldināja mazos dārteniekus par nebijušiem notikumiem,
aizvilināja mazo piparkūku Kriksi un
paslēpa brīnumnūjiņu, bez kuras eglē
gaismiņas nekādi nevarēja iedegt. Kā
jau visās pasakās, arī šajā, viss beidzās
labi. Bija rotaļas, mīklas, stāsts, gaidīšana, līdzpārdzīvojums, piedošana, dalīšanās prieks un pārsteigumi.
Noticēt brīnumam, piedošanas
spēkam, dalīšanās priekam – tāda
bija šī stāsta galvenā doma, un šīs
atklāsmes atspulgs bija vērojams
bērnu sejās un emocijās. Sagaidīsim
Ziemassvētkus ar gaišām domām un
labiem darbiem, kā to pieprot mazie
un lielie dārtenieki!
PII „Dārta” metodiķe
Terēzija Zondaka

2017. gada 1. decembrī Mērsraga
Tautas namā jau astoto gadu pēc kārtas
notika Ziemassvētku Labdarības koncerts. Pasākumu vadīja Sarmīte Laure
kopā ar dēlu Mārtiņu Lauri.
Bērnu sapņi ir krāsaini kā tauriņi,
kā putni debesīs – skaisti, netverami.
Mēs katrs esam atbildīgs par to, lai
mūsu sapņi piepildītos. Labdarības
koncerta mērķis – atbalstīt bērnu nometni – dažas dienas vasarā ārpus
Mērsraga novada. Mūsu novadā ir bērni, kuriem vasaras laikā nav iespējas izbraukt no Mērsraga novada finansiālo
apsvērumu dēļ.
Liels paldies ikvienam, kurš palīdzēja organizēt pasākumu!
Katru gadu Labdarības koncerts ir
atšķirīgs. Šogad mūs iepriecināja ciemiņi arī no kaimiņu novadiem. Ļoti
enerģiski ar dejām iepriecināja Talsu
novada bērnu un jauniešu centra sporta
deju grupa „Sara”, liels paldies vadītājam
A. Aļošinam un dejotāju vecākiem. Jau
vairākus gadus pēc kārtas koncerta viesus ar jaukām un sirsnīgām dziesmām
priecē Baiba Bite un Agnese Apse.
Pirmo reizi Mērsragā ar jaukām
dziesmās mūs iepriecināja Everita
Melne-Dzeguze, Kaspars Rumbēns un
Jānis Ilmanis. Pirmo reizi Labdarības
koncertā piedalījās arī Laidzes vokālais
ansamblis „Puķuzirnis”, liels paldies tā
vadītājam R. Felšam.
Liels paldies arī Mērsraga mūzikas
un mākslas skolas skolēniem Sanijai
Luīzei Ščebrovai, Līgai Fiņķei, Laurai
Rolandai
Indruškevičai,
Kristam
Brinkmanim, Elēnai Kniplokai, paldies
pedagogiem J. Frēlihai, I. Grinvaldei un
A. Zemturim. Liels paldies Mērsraga
vidusskolas 1.–4. klases ansamblim un
pedagoģei A. Barovskai. Liels paldies
deju kopai „Silva” un tās vadītājai
S. Štreinertei. Liels paldies Mērsraga
vidusskolas pašpārvaldei un Litai

Grudkinai par koncerta organizēšanu.
Liels paldies Lailai Lindei un Mērsraga
vidusskolēniem par ļoti garšīgām
pagatavotām piparkūkām, ar ko
varējām pacienāt visus apmeklētājus
un ciemiņus.
Liels paldies Aijai un Sandijai Štrei
nertēm par zāles noformēšanu! Kā arī
paldies Jānim Kaļiņičenko.
Labdarības koncerta laikā kopā saziedoti 199.64 Eiro. Liels, liels paldies

ikvienam, kurš palīdzēja organizēt šo
pasākumu. Man šogad koncertā bija
sajūta, ka pasākumā ir viena liela ģimene, ka kopīgi viens otru varam iepriecināt ar dejām, dziesmām.
Novēlu Jums katram šajā pirmssvētku laikā iepriecināt, apciemot radus,
sen neredzētus draugus, kaimiņus un
radīt prieku sev! Paldies!
Sociālā dienesta vadītāja –
Gunta Fībiga

4
Ir sniegam maiga vēja smarža
pirms lietus līs
vai zemi paijās putenis
pirms saule zīmēs dienu
ledus lauskā
un pusnakts skatam atklās
siltu mēnesi.
		(D. Sadaka)

Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku dzimšanas dienā
Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic:
70 gadu jubilejā Mudrīti TREIMANI un Aiju ŽĪGURI;
75 gadu jubilejā Asju KUPFERI un Aiju VIMBU;
80 gadu jubilejā Aiju VEIDEMANI un Gunāru ROŽKALNU;
Martu FĪBIGU un Annu LORMANI;
85 gadu jubilejā Elgu GULBI;
87 gadu jubilejā Aleksandrinu BARILO;
88 gadu jubilejā Miliju BAUMANI;
94 gadu jubilejā Valentīnu SPROĢI!
Vai tiešām labākais jau pagājis?
NĒ...
Labākais vēl priekšā...
Drīz logā smiesies pavasara rīti,
Kas uzdāvinās prieka vizbulīti...
Vēl laiks Tev atvēlējis daudz –
Teikt labus vārdus, smaidus dāvināt,
Un mīlestības varavīksnes krāt...

Pateicība
Man visa kā diezgan, man visa kā gana –
Te bērnības bērzs, kur vēl dzeguze zvana
Te aprīlis pasniegs man bērzsulu trauku
Te aizbridīs vasara rasotā laukā.
Kā veldze no akas ko krūzē sev leju,
Te bagāta esmu, te lepna es eju.
Pēc gadiem kad dzirdēšu dzeguzi zvanam
Es domīgi teikšu – man visa bij gana.
(Dz. Žuravska)

Sludinājumi

Sirsnīgs paldies pensionāru biedrībai
„Baltā bura” par skaisto svētku pārsteigumu. Lai Jums veselība, veiksme un izturība
arī turpmāk! Svētīgus Ziemassvētkus!

 Veicam visa veida celtniecī Izīrē istabu strādājošai siebas darbus. Gan mazus, gan lielus. vietei vai pensionārei. Lēti! Mob.
Tālrunis 22841761.
telefons 26642416.

* * *
Lielu paldies sakām Jānim par mūziku,
šoferim Kristapam par iejūtību un izturību, kā arī mūsu foto meistaram Anatolijam.
Deju kopa „Silva” meitenes
* * *

Lai mūsu vārdi tik stipri, kas citus stiprus dar';
Lai mūsu vārdi tik saldi, kas sirdis apburt var.
Lai mūsu vārdi tik svēti, ka garu debesīs ceļ;
Lai mūsu vārdi tik dziļi, ka smeļ tos un neizsmeļ!
(Edvards Treimanis-Zvārgulis)

Liels paldies un priecīgus svētkus Annemarijai, Velgai un Kristīnei.
Māra Fībiga
27. decembrī plkst. 10.00
Mērsraga Tautas namā mazajā zālē
LICENČU IZSNIEGŠANA
Engures ezera zvejniekiem!

17.12.
17.12.
26.12.

pasākumi DECEMBRĪ

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 10. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 10. posms
Mērsraga kauss basketbola „mīnusos”

Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola

10.00
12.00
10.00

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem novada domes
sekretāre vai arī nosūtīt uz

Dēls, vedekla, mazbērni

Pateicos Mērsraga pašvaldībai par
mana mūža novērtējumu un sveicot mani
lielajā jubilejā. Saku paldies draugiem
un visiem labajiem cilvēkiem, kas sveica
mani jubilejā gan mājās, gan Tautas namā
18. novembrī.
Daina Krūmiņa
* * *
Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk,
Lai tumsas kupenas mēs izbrist spētu.
Lai saprastu – vien labestība māk
Ar sauli sirdi piestarot un sētu.
(K. Apškrūma)

Skolas apkārtnes pensionāri

A

Mīļi sveicieni Gunāram Rožkalnam
80 gadu dzimšanas dienā!

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Līdzjūtības
Cilvēka mūžs tik līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga un viss paliek kluss.
		
(Ā. Elksne)
Maritiņ, visdziļākā līdzjūtība māmuļu kapu kalniņā pavadot.
Kaimiņi no „Taimiņiem”
Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skumjām
asarām birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!
Izsakām dziļu līdzjūtību Vinetai,
mammu,
SPODRU VERONIKU
BANDENIECI
zaudējot.
Darbabiedri
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
		
(M. Jansone)
Izsakām līdzjūtību mūsu Saieta
nama dvēselei Vēsmai, Vinetai un
piederīgajiem, māmiņu, vecmāmiņu un vecvecmāmiņu zemes klēpī
guldot.
Upesgrīvnieki

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Nu, māmulīt, kā plecu lakats
Tavs mūžs ir beidzot noadīts,
Guļ melnā krāsa zaļai pāri,
Un pavediens uz smiltīm stīdz.
(K. Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, no
SPODRAS VERONIKAS
BANDENIECES
atvadoties.
Represētie
Tie savādi skumīgie mirkļi…
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
(K. Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību Vēsmai Brauerei, mammu mūžībā pavadot.
Mērsraga novada pašvaldība
Kļūst dzīves siltums par sveci,
kas gaismu ir beigusi liet,
Mīļš cilvēks pa sniegotu taku,
Kad projām mūžībā iet.
(K. Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
KĀRLI BAUMANI
mūžībā pavadot.
Dzintaru ielas 1 iedzīvotāji

Redaktore Madara Brāle
28757923

